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ر وظر گرفته میسان شیًع، گريَُای اصلی پر خطر ي در با د

 :،ػبارتىذ ازکشًر مامؼرض خطر در 

   مصرف کىىذ گان  تسریقی مًاد
 مخذر

 ته فريشان 

 ٕٞسشاٖ یب ضشوبی جٙسی ٌشٟٚٞبی فٛق 

ٖص٘ذا٘یب 

  ٖ(ٌشٜٚ دس ٔعشض خطش)٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘ب 

 :ایذزراَُای پیشگیری از ػفًوت 

 :ر رابطٍ جىسید  ایذصساٟٞبی پیطٍیشی اص عفٛ٘ت 

 پبیجٙذی ثٝ اصَٛ اخاللی ٚ خب٘ٛادٌی، تمٛیت اعتمبدات ٔزٞجی ٚ ٔعٙٛیبت( 1

 :دس صٛست ٚجٛد ساثطٝ جٙسی( 2

 استفبدٜ اص وب٘ذْٚ (اِف

 اطٕیٙبٖ اص سبِٓ ثٛدٖ ضشیه جٙسی(ة

 : تًجٍ

در مصررف کرىرىرذگران        ایذز  راَُای پیشگیری از ػفًوت 

 :تسریقی مًاد مخذر

 تشغیت جٟت تشن اعتیبد(1

ٔشاوض تشن )تجذیُ اعتیبد تضسیمی ثٝ خٛساوی  (2
 (اعتیبد

عذْ استفبدٜ اص سشً٘ ٔطتشن ثٝ ٍٞٙبْ (3
 تضسیمبت

قرص َای ضذ بارداری وقشی در پیشگیری از اوتقال  

 .وذاروذ ایذزبیماری 

 :از طریق خًوی ایذز راَُای پیشگیری از ػفًوت 

ٔطبٚسٜ اِٚیٝ دس افشاد اٞذاوٙٙذٜ خٖٛ ٚ غشثبَ ٌشی تٕبْ خٖٛ ٞبی اٞذا  (1
 ضذٜ

 استفبدٜ اص اٞذاوٙٙذٌبٖ دائٕی خٖٛ(2

 تجّیغ اٞذاء خٖٛ دس ٌشٟٚٞبی وٓ خطش(3

عذْ استفبدٜ ٔطتشن اص ٚسبیُ ٘ٛن تیض ٚ ثش٘ذٜ ٔثُ تیغ، سٛصٖ  (4
 ...خبِىٛثی ،تبتٛ ٚ

 : درمان

 .وذاردایذص دسٔبٖ لطعی 
 

در صًرت شک بٍ ابتالء ي یا داشته َر گًورٍ ورًال در       
 چٍ بایذ کرد؟ ایذزمًرد 

ثٟتشیٗ وبس ٔشاجعٝ ثٝ ٔشوض ٔطبٚسٜ ضٟشستبٖ ٔحُ سىٛ٘ت دس اِٚیٗ فشصت 
 .ٕٔىٗ است

  ٜتٕبْ اطالعبت ٔشاجعیٗ ٔحتشْ وبٔال ٔحشٔب٘ٝ ٚ ایذصدس ٔشاوض ٔطبٚس ،
 .خصٛصی است

 اسایٝ وّیٝ خذٔبت پیطٍیشا٘ٝ  ،ثٟذاضتی ٚ دسٔب٘ی سایٍبٖ است.. 

 

 

 

 ...اوتظار ما از شما َمشُریان ػسیس 

اطالعبت ٚ آٌبٞی ٞبیی سا وٝ وست وشدٜ ایذ، دس اختیبس خب٘ٛادٜ، فبٔیُ، 
 .دٚستبٖ ٚ ٕٞىبساٖ خٛد لشاس دٞیذ

 :مىبغ

 

 

 

 داوشگاٌ ػلًم پسشکی گیالن

 مذیریت امًر پروتاری

 صًمؼٍ ورا( رٌ)بیماروتان امام خمیىی 

 بیماروتان ویذاشُذاء رضًاوشُر
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 :مقذمٍ

ایذص یه ثیٕبسی عفٛ٘ی ٚیشٚسی است وٝ ثٝ عّتت ٚسٚد ٚیتشٚن ٘تمت            
ثٝ ثذٖ ایجبدضذٜ ٚ ثبعث اختالَ دس سیستٓ ایٕتٙتی   (  اچ آی ٚی) ایٕٙی ا٘سبٖ 
 .ثذٖ ٔی ضٛد

 شذ؟ ایذز، چرا ایذز، جُانبٍ وظر شما در 

سشٚوبس ( سفتبس جٙسی ٚ اعتیبد تضسیمی    )سفتبس افشاد   ٔحشٔب٘ٝ تشیٗ   ایذص ثب   
 .داسد

 .٘یستٚ لبثُ پیطٍیشی ثب ٚاوسٗ  ذاسدایذص دسٔبٖ لطعی ٘  

سا ٞذف خٛد لشاس ٔی     ( جٛا٘بٖ)ایذص ٘یشٚی وبس ٚ جٕعیت ِٔٛذ جبٔعٝ        
 .دٞذ

 .ٕٞشاٜ ٔی ثبضذ... ایذص ثب آسیت ٞبی اجتٕبعی اص جّٕٝ فمش ٚ اعتیبد ٚ 

دٚساٖ ٟ٘فتٍی آٖ طٛال٘ی ٔذت است وٝ ایٗ أش ثبعث ٘بضٙبختٝ ٔب٘ذٖ  
 .ثیٕبسی ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ دیٍشاٖ ٔی ٌشدد

 ومبل بیماری ایذز چیست؟

 ريبان قرمس

 

 اچ آی يی مثبت ، یؼىی چٍ؟ -وًال

ػذم بکار بسته پیشگیری    اوکار ایذز تًوط جًامغ     

 اوتشار بیشتر ایذز در بیه مردم             يدرمان 

 :در ایران  ایذزتاریخچٍ يريد ي الگًی گسترش 

 :ػامل ایجاد بیماری

 .٘م  ایٕٙی ا٘سب٘ی ٔی ثبضذ ٚیشٚنعبُٔ ایجبد وٙٙذٜ ثیٕبسی ایذص، 

 .ایٗ ٚیشٚن دس تٕبْ ٔبیعبت ثذٖ ٚجٛدداسد

 :ٔی تٛا٘ذ آِٛدٜ وٙٙذٜ ثبضذٔطٕئٙب ِٚی تٟٙب ٔبیعبتی اص ثذٖ ا٘سبٖ وٝ 

 ضیش ٔبدس تشضحبت جٙسی ٔشدا٘ٝ ٚ ص٘ب٘ٝ ٚ   - خٖٛ        

 :          دي وکتٍ

 .آِٛدٜ وٙٙذٜ ثبضٙذٕ٘ی تٛا٘ٙذ اضه ٚ ثضاق ٚ سبیش ٔبیعبت ثذٖ 

 .دس حذ چٙذ سبعت استعٕش ٚیشٚن ایذص دس ٔحیط خطه ثیشٖٚ 

 :ایذزمراحل وٍ گاوٍ بیماری 

 ٞفتٝ اَٚ 6تب  3دس عشض ػفًوت ايلیٍ         -1

 :عالیٓ عٕٛٔی ٔثُ                                 

 تت ، ٌّٛدسد ،                                      

 ....ثی اضتٟبیی ٚ                               

 

 ثذٖٚ عالیٓ ظبٞشیمرحلٍ وُفتگی           -2

 

 ضعف ضذیذ سیستٓ ایٕٙی ثذٖمرحلٍ ایذز        -3

 ثشٚص عفٛ٘ت ٞبی فشصت طّت                             

 وبٞص ٚصٖ ضذیذ                             

 ٚ ٟ٘بیتب ٔشي                               

 

 

 

 

 :راَُای اوتقال بیماری

  (ثیطتشیٗ احتٕبَ ا٘تمبَ اص ٔشد ثٝ صٖ )تٕبن جٙسی 

         ٜضتبیتد دس ثتیتٗ         )  استفبدٜ ٔطتشن اص سشً٘ ٚ ٚسبیُ تضسیك آِتٛد
 (ٔصشف وٙٙذٌبٖ تضسیمی ٔٛاد ٔخذس

 ٖٛاص طشیك خٖٛ ٚ فشاٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی ٚ اثضاس آِٛدٜ دس تٕبن ٞتبی  )    خ
 (ضغّی

 حیٗ ثبسداسی ، حیٗ صایتٕتبٖ ٚ دٚساٖ       )  ا٘تمبَ اص ٔبدس آِٛدٜ  ثٝ وٛدن
 (ضیشدٞی

 :تًجٍ

 :بايرکىیذ کٍ 

استفبدٜ اص استخش ضٙب، تٛاِت : اص طشیك تٕبن ٞبی عبدی ٔب٘ٙذ ایذص ٚیشٚن 
عٕٛٔی ٚ حٕبْ، ٚسبیُ ٘مّیٝ عٕٛٔی، ٌضش حطشات، عتطتستٝ ، ستشفتٝ،          

 .ظشٚف غزا خٛسی ،  دست دادٖ ٚ ثٛسیذٖ ٔعِٕٛی ٔٙتمُ ٕ٘ی ضٛد

تماس جىسی در وطح جُان  از طریق ایذز راٌ اوتقال %( 80)

 .اوت

 .ٔی ثبضذآرس ٔبٜ  11ٞش سبَ ٔصبدف ثب اَٚ دسبٔجش سٚص جٟب٘ی ایذص،


